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Resumo  
 

Segundo Porto-Gonçalves (2004) a disputa pela apropriação e controle da água vem se 

acentuando nos últimos anos, mais precisamente, na segunda metade dos anos 90, chegando a 

ser surpreendente o tratamento extremamente tímido que a água merece se comparamos com o 

destaque que vem merecendo na última década, a ponto de ser apontada como a razão maior 

das guerras futuras. Entretanto, apesar deste súbito interesse recente pela água isso não quer 

dizer que o tema já não fosse um problema sentido há muito tempo por parcelas significativas da 

população, onde segundo Arsky & Santana (2012) o acesso regular à água é crítico 

principalmente para a população localizada na zona rural e, sobretudo entre os mais pobres, 

constitui, portanto uma das principais lutas de permanência na terra. A água da chuva tornou-se 

uma alternativa a essas famílias, através da captação da mesma. O relatório mais recente da 

OMS / UNICEF Programa Conjunto de Monitoramento de Abastecimento de Água e Saneamento 

mostra que 1,3% da população mundial utiliza a água de chuva como sua principal fonte de água 

para uso doméstico. Nos países em desenvolvimento, 2,4% da população rural ou mais de 76 

milhões de pessoas em todo o mundo poderão depender da água de chuva, podendo usá-la 

também para beber, segundo Heijnen (2012, apud OMS / UNICEF Programa Conjunto de 

Monitoramento de Abastecimento de Água e Saneamento, 2012). Partindo deste contexto o 

presente artigo tem por objetivo fazer uma análise de experiências de captação de água da 

chuva em propriedades rurais do território brasileiro, levantando os diferentes meios de captação 

e armazenamento e a eficiência destes sistemas existentes. Tal análise se dará através de 

pesquisas bibliográficas e do diagnóstico das experiências vivenciadas durante 8º Simpósio 

Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva realizado na cidade de Campina Grande/PB 

em 2012. O resultado desta análise contribuirá ao objetivo maior da pesquisa em andamento, em 

nível de graduação: discutir junto à comunidade do assentamento Roseli Nunes/MT a viabilidade 

da implantação de um sistema de capitação e armazenamento de água da chuva através de 

cisternas, visando à viabilização das produções, considerando a realidade local das famílias e do 

contexto ambiental do assentamento. Trabalho este fruto de um projeto de pesquisa e extensão 
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universitária “Territorialidades e Representações”, o qual a partir do desenvolvimento de 

mapeamento comunitário realizou um estudo sobre a demanda de água na porção sul do 

assentamento, tendo em vista o apontamento da água como um dos principais problemas 

existentes. 
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INTRODUÇÃO 

A água de boa qualidade desempenha um papel de importância fundamental para toda a 

cadeia vital e para a subsistência do ser humano na terra, por ser a principal fonte de vida. No 

entanto, um dos principais desafios mundiais na atualidade é o atendimento à demanda por água 

de boa qualidade. Partindo deste pressuposto, nos últimos anos a água tem se tornado um tema 

de bastante destaque a nível global através da repentina descoberta da gravidade do problema 

da mesma, por meio de um discurso de escassez mundial. No entanto esse discurso sobre a 

água, por muito tempo foi negligente com uma parcela significativa da população, população 

esta que há muito tempo vem sofrendo com a não disponibilidade hídrica nos locais onde 

residem, ou seja, o problema da água não é um fato recente, por muitos anos ele foi um 

problema localizado e por sua vez manipulado.  

Segundo Porto-Golçalves (2004), o que estamos vivenciando nos últimos anos 

corresponde a um complexo processo de desordem ecológica global, que mesmo diante da 

maior quantidade de água doce disponível sob a forma líquida, onde o mesmo observa que a 

água disponível para a vida é a mesma desde o recuo da ultima glaciação, com pequenas 

variações ocorridas devido à radiação solar, relevo, dinâmica hídrica local e global, fatores 

antrópicos entre outros, considerando a evaporação dos lagos, lagoas, mares e oceanos. Essa 

desordem ecológica global é o fator responsável pelo aumento das áreas desertificadas e do 

número de localidades submetidas a stress hídrico e não simplesmente escassez de água.   

Os efeitos provocados por esta desordem ecológica global não se distribui de forma 

igual para todos, e sim o seu inverso, seus efeitos acabam atingindo até mesmo práticas e 

culturas locais, como a dos camponeses, por exemplo, afetando até mesmo seus modos de se 

relacionar com a natureza, como explica: 

 

[...] é preciso sublinhar que embora estejamos diante de uma desordem ecológica 

global, particularmente visível quando abordado a partir da água, seus efeitos estão 

longe de serem distribuídos igualmente pelos diferentes segmentos e classes 

sociais, pelas diferentes regiões e países do mundo, assim como estão muito 



desigualmente distribuídos os meios para lidar com a questão. Não bastassem esses 

efeitos há um outro, pouco debatido mas de efeitos igualmente graves, que diz 

respeito ao fato de que outras diferentes formas de lidar com a água desenvolvidas 

por diferentes povos e culturas em situações muito próprias, estão impossibilitadas 

de serem exercidas até porque essa desordem ecológica de caráter global produz 

desequilíbrios locais de novo tipo, cujas dinâmicas hídricas estão longe de constituir 

um padrão que possa servir de referência para as práticas culturais. Esse problema 

vem sendo acusado por populações camponesas em diferentes regiões e lugares no 

Brasil, que não mais conseguem fazer as previsões de tempo com a mesma precisão 

que faziam há não mais do que 30 anos atrás (anos 70). Assim, diferentes culturas e, 

com elas, diferentes modos de se relacionar com a natureza também vão sendo 

extintos e, com eles, todo um enorme acervo de conhecimentos diversos de como 

lidar com as dinâmicas naturais (Porto-Gonçalves, 2004). 

 

Através de uma reflexão sobre que crise mundial da água é essa? Bordalo (2012) afirma 

que ela não é uma crise de disponibilidade de água doce, mas sim na crise do desigual acesso à 

água, bem como nas diferentes formas de utilização e consumo, bem dispares entre os países 

ricos e pobres, onde o crescimento populacional não está diretamente relacionado com o 

desequilíbrio hidrológico, mas sim o crescimento exponencial de populações com o nível de vida 

europeu e norte-americano que esta aumentando a pressão sobre esse e outros recursos 

naturais de modo insustentável (Porto-Golçalves, 2012). Em outras palavras o consumo 

excessivo por água está diretamente relacionado com o modo de vida e com isso o consumismo 

em excesso por países de primeiro mundo, e com o crescente processo de industrialização.  

É sabido que o Brasil é favorecido com o maior volume de água doce do mundo, porém 

essa água se encontra distribuída de forma desigual em todo o seu território. Isso é percebido 

principalmente quando falamos em comunidades rurais e ou assentamentos, onde o problema 

da água é um dos principais fatores de luta pela permanência na terra. 

Partindo deste contexto, a água da chuva tem se tornado uma das soluções viáveis a 

essas famílias, em diversas regiões do nosso país, através da captação e do armazenamento da 

mesma com o intuito de mitigar os efeitos da indisponibilidade hídrica e dos períodos 

prolongados de estiagem. Contudo, alguns programas do Governo Federal em parcerias com 

diversas instituições estão implantando diferentes técnicas de captação e armazenamento de 

água da chuva, principalmente no semiárido Brasileiro. Sendo o principal objetivo da presente 

pesquisa, fazer uma análise de experiências de captação de água da chuva em propriedades 

rurais do território brasileiro, levantando os diferentes meios de captação e armazenamento e a 

eficiência destes sistemas existentes. 



METODOLOGIA  

A metodologia adotada na presente pesquisa parte do levantamento e da analise 

bibliográfica mais precisamente de trabalhos apresentados durante o 8º Simpósio Brasileiro de 

Captação e Manejo de Água de Chuva realizado em Campina Grande-PB no ano de 2012, para 

gerar uma avaliação conceitual dos sistemas de captação e armazenamento de água de chuva 

já implementados, principalmente no Semiárido Brasileiro. Levantando consequentemente os 

programas e políticas públicas destinadas a este fim. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

População rural e água – diferentes métodos de captar água da chuva 

Segundo Girardi & Fernandes (2008) a ocupação de terra é a principal forma de luta dos 

camponeses, através das organizações de movimentos socioterritoriais, onde os assentamentos 

surgem através do processo pela conquista da terra, porém, após esse feito, ainda há a 

necessidade de se conquistar condições de vida e produção, resistindo na terra e lutando por 

outro tipo de desenvolvimento que permita o estabelecimento estável da agricultura camponesa. 

Para tal feito às condições de acesso a água é primordial, constitui uma das principais 

lutas de permanência na terra. Pensando nisso, a captação da água de chuva tem se tornado 

uma das principais formas de melhorar a vida no campo, através da viabilização das produções 

e das necessidades básicas. 

O relatório mais recente da OMS / UNICEF Programa Conjunto de Monitoramento de 

Abastecimento de Água e Saneamento mostra que 1,3% da população mundial utiliza a água de 

chuva como sua principal fonte de água para uso doméstico. Nos países em desenvolvimento, 

2,4% da população rural ou mais de 76 milhões de pessoas em todo o mundo poderão depender 

da água de chuva, podendo usá-la também para beber, segundo Heijnen (2012, apud OMS / 

UNICEF Programa Conjunto de Monitoramento de Abastecimento de Água e Saneamento, 

2012). 

Atualmente alguns métodos de captação e armazenamento de água da chuva são 

comumente utilizados em programas de redistribuição hídrica. Tais técnicas levam às famílias 

normalmente de áreas rurais, a possibilidade de se ter água em suas residências e muitas vezes 

utiliza-la para pequenas produções. As principais técnicas utilizadas, sobretudo no Semiárido 

Brasileiro, correspondem: cisternas, Barragem subterrânea, cisterna calçadão, entre outros. 

A cisterna segundo Andrade Neto (2009) constitui um tanque construído para armazenar 

imediatamente as águas de chuva captadas em uma superfície próxima, geralmente um telhado 



de cobertura. Elas podem ser utilizadas como um importante manancial de água para 

abastecimento no meio rural e também no meio urbano. Elas vêm se estabelecendo como uma 

forma ou tecnologia milenar de armazenar água das chuvas em regiões que não dispõem de 

fornecimento de água permanente, normalmente em comunidades rurais que necessitam da 

água para produção e subsistência em geral. 

A mais comum é a cisterna de placa (Figura – 01), que consiste em um tipo de 

reservatório de água cilíndrico, coberto e semienterrado, que permite a captação e 

armazenamento de águas das chuvas a partir de seu escoamento nos telhados das casas, por 

meio da utilização de calhas de zinco ou PVC, normalmente são construídas pela própria 

população local através de orientações (no caso das cisternas cedidas pelo governo). O 

reservatório, fechado, é protegido da evaporação e das contaminações causadas por animais e 

dejetos trazidos pelas enxurradas. 

 

 

Figura – 01: Cisterna de Placa. Fonte: Fundação Banco do Brasil 

 

A cisterna é enterrada no chão até, em média, dois terços da sua altura. Conforme 

moldes do programa Água para Todos2, sua totalidade consiste em placas de concreto com 

tamanho de 50 por 60 cm e com 3 cm de espessura. Estas placas são fabricadas no local de 

construção em moldes de madeira. A parede da cisterna é feita com essas placas finas, a partir 

do chão cimentado. Para evitar que a parede venha a cair durante a construção, ela é 

sustentada com varas até que a argamassa esteja seca. 
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Depois disso, um arame de aço galvanizado é enrolado no lado externo da parede. Em 

seguida constrói-se a cobertura com outras placas pré-moldadas em formato triangular, 

colocadas em vigas de concreto armado, e rebocadas por fora. Além de se beneficiar com a 

cisterna construída, a cisterna de placa acaba gerando renda para algumas famílias, pois os 

próprios moradores da localidade contemplada com as cisternas são capacitados para 

construção da mesma. 

 Atualmente tem-se utilizado também a cisterna de polietileno (Figura – 02), elas já são 

fabricadas nas indústrias e quando chegam até as famílias, só é necessária a montagem da 

mesma.   

 

Figura – 02: Cisterna de polietileno adotada pelo Programa Água para do Governo Federal. Fonte: Fontenele, 

Ricardo (2012). 

 

Esta foi, recentemente, adotada pelo governo federal para alcançar a cota de um milhão 

de cisternas a ser entregues no Nordeste brasileiro até 2014. Entretanto estes novos 

reservatórios de água, feitos de plástico, estão provocando muita polêmica, onde sua eficácia foi 

questionada pelos que a receberam. Segundo site de noticias (globo.com, 2012) os novos 

reservatórios vêm sendo criticados por algumas entidades. A primeira crítica é quanto ao custo, 

pois a cisterna de concreto, que é mais barata, custa em torno de R$ 2,2 mil e o preço da 

cisterna de polietileno, colocada na propriedade, sobe para R$ 5 mil. Além de que As cisternas 

tradicionais, construídas com placas de concreto feitas pela comunidade, geram emprego porque 



contratam mão-de-obra local. Já as de polietileno chegam prontas da industria e são instaladas 

no campo. 

Embora todos estes fatores, outra técnica de captar água da chuva muito utiliza se 

configura a barragem subterrânea (Figura – 03), segundo o site da ASA Brasil3, é construída em 

áreas de baixios, córregos e riachos que se formam no inverno. Sua construção é feita 

escavando-se uma vala até a camada impermeável do solo, a rocha. Essa vala é forrada por 

uma lona de plástico e depois fechada novamente. Desta forma, cria-se uma barreira que 

“segura” a água da chuva que escorre por baixo da terra, deixando a área encharcada. Para 

garantir água no período mais seco do ano são construídos poços a, aproximadamente, cinco 

metros de distância do barramento. O poço serve para retirar a água armazenada na barragem 

que pode ser utilizada para pequenas irrigações, possibilitando que as famílias produzam 

durante o ano inteiro.  

 

 

Figura – 03: Barragem subterrânea. Fonte: Jornal esporte & saúde4 

 A barragem subterrânea mantém a água em baixo do solo através da 

construção de um muro construído dentro da terra. Ela permite o plantio fora do período da 

chuva e pouca perda de água por evaporação.  
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A cisterna calçadão (Figura – 04) é uma cisterna que tem a finalidade de armazenar 

água da chuva para produção de alimentos e criação de pequenos animais (animais de pequeno 

porte). Ela é interligada a um calçadão de cimento que vai captar a água da chuva direcionando 

a mesma para a cisterna. 

 

 

Figura – 04: Cisterna Calçadão. Fonte: Centro Juazeiro5, 2012. 

 

 A cisterna calçadão adotada pelo programa P1+2 – Uma Terra e Duas Águas 

são construídas com capacidade de armazenamento de 52 mil litros de água. Alguns cuidados 

são necessários com a cisterna, o calção deve conter uma cerca para evitar a entrada de 

pessoas e animais, os moradores devem varrer com frequência e fazer os reparos sempre que 

necessário. 

Embora citada estes principais métodos de captar água da chuva, não podemos deixar 

de esclarecer a existência de diversas outras técnicas também utilizadas por famílias residentes 

na zona rural como os tanques de pedra, os açudes e as mandalas, entre outros.   

 

Analise de experiências de captação e armazenamento de água da chuva em propriedades 

rurais 
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A Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por mil organizações 

da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a 

região semiárida. Segundo site da ASA Brasil6, sua missão é fortalecer a sociedade civil na 

construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com 

o Semiárido referenciados em valores culturais e de justiça social. Entendendo que a água não é 

bem de consumo, é direito humano básico e, ao mesmo tempo, alimento necessário à vida e 

insumo para a produção de outros alimentos. Para isso a ASA desenvolveu o Programa de 

Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido. 

Segundo a mesma “esse programa abriga tecnologias sociais populares de captação e 

armazenamento de água para consumo humano e para a produção de alimentos. Além disso, 

fortalece outras iniciativas de convivência com o Semiárido, como a construção do conhecimento 

agroecológico; as cooperativas de crédito voltadas para a agricultura familiar e camponesa; os 

bancos ou casas de sementes nativas, ou crioulas; os fundos rotativos solidários; a criação 

animal; a educação contextualizada; o combate à desertificação; entre outros”. 

 

A questão ambiental tem sido fundamental para a implementação e difusão das 

tecnologias sociais. No semiárido brasileiro, a Articulação no Semiárido Brasileiro 

(ASA) vem implementando e testando cerca de quarenta tecnologias sociais e 

algumas já se transformaram em programas, como é o caso do “Programa de 

Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: um milhão de 

cisternas rurais (P1MC)” e o “Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido Brasileiro: acesso e manejo sustentáveis da Terra e 

das Águas por meio de Tecnologias Sociais (P1+2)”. Estes dois Programas investem 

no aproveitamento de águas pluviais a partir de sua estocagem para os períodos 

críticos. O P1MC busca o armazenamento das águas pluviais em cisternas, por meio 

do emprego de calhas nos telhados das casas. O P1+2 implementa, de acordo com 

as características ambientais, sociais e culturais: a barragem subterrânea, o tanque 

de pedra, o barreiro trincheira ou caxio e a cisterna adaptada à roca. Além destas 

tecnologias, a ASA procura difundir a necessidade de uma gestão compartilhada e 

responsável dos mananciais hídricos que se encontram nas diversas localidades do 

semiárido brasileiro, com especial atenção sobre outras formas de estocagem hídrica 

(Araújo & Lima 2012). 
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O Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido se 

desenvolve através do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e 

Duas Águas(P1+2).  

O discurso utilizado para o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC)7 nos diz que o 

mesmo vem desencadeando um movimento de articulação e de convivência sustentável com o 

ecossistema do Semiárido, através do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização, 

envolvimento e capacitação das famílias, com uma proposta de educação processual.  Sendo o 

objetivo do P1MC, beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas em toda região semiárida com 

água potável para beber e cozinhar, através das cisternas de placas. Juntas, elas formam uma 

infraestrutura descentralizada de abastecimento com capacidade para 16 bilhões de litros de 

água.  

O programa é destinado às famílias com renda até meio salário mínimo por membro da 

família, incluídas no Cadastro Único do governo federal, e que residam permanentemente na 

área rural e não tenham acesso ao sistema público de abastecimento de água, além de outros 

critérios de prioridade.  

Com o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2)8, o intuito é o acesso à água para 

produção de alimentos no Semiárido. Associadas ao processo de formação, as tecnologias 

sociais criam melhores condições para que agricultores e agricultoras fortaleçam seus sistemas 

de produção, gerando segurança alimentar e nutricional. Onde os alimentos são produzidos na 

lógica da agroecologia, ou seja, sem veneno ou qualquer tipo de insumo químico. O resultado é 

uma produção farta, diversificada e, sobretudo, saudável. A produção é destinada 

prioritariamente para o consumo da família e os excedentes comercializados na própria 

comunidade ou para o governo. 

Diversos autores vêm trabalhando com os resultados desses projetos já implementados 

colhendo os resultados. O trabalho desenvolvido por Souza et al (2012) no ano 2009 na 

comunidade de Lages em Quixeramobim-CE, por exemplo, fruto de estudos desenvolvidos na 

comunidade posterior implantação de cisternas advindos do projeto do Governo Federal, 

especificamente do Programa Fome Zero, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, P1MC, obteve resultado positivo, segundo o autor, “pois demonstrou como projetos 

sociais advindos de políticas públicas, são capazes de transformar e melhorar significativamente 

as condições de vida no campo”.  
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Para realização desse estudo aplicou-se um questionário a 29 famílias beneficiadas do 

projeto na comunidade, representando 100% dos beneficiários. Os resultados mostraram que 

83% das famílias consideram o programa muito importante e 76% afirmam que a qualidade de 

vida melhorou, porque a cisterna leva autonomia para o agricultor, evitando a subserviência, pois 

tinham que prestar favor para conseguirem água de açudes “particulares”. E a cisterna leva 

nessa autonomia para o beneficiário, porque a mesma é própria, o agricultor se torna dono. 

Souza et al (2012) defende a tese de que “o trabalho mostra a seriedade e eficiência do 

programa P1MC, onde o mesmo busca melhorias para as comunidades rurais”. 

Malagodi et. al (2012) também avaliou o desempenho do Programa Um Milhão de 

Cisternas Rurais (P1MC) quanto à sustentabilidade e resiliênsia no Semiárido nordestino. 

Através de uma perspectiva interdisciplinar, seu universo de pesquisa abrange as famílias rurais 

de 09 municípios que têm acesso às cisternas do P1MC. Os municípios de Barra de Santana, 

Barra de São Miguel, Caturité, Caraúbas, Serra Branca e Boa Vista que pertencem ao Cariri 

Paraibano. Soledade que é da microrregião do Curimataú Ocidental e Puxinanã, localizada na 

região metropolitana de Campina Grande.  

Por meio de coleta de dados através da aplicação de questionários e roteiro de 

entrevistas realizadas em diversas comunidades rurais, Malagodi et. al (2012) avalia que esse 

modelo criativo e inovador de captação de água de chuva (através de cisternas) contribuiu 

significativamente para a qualidade de vida das famílias, trazendo-lhes a oportunidade de 

usufruir da água potável e perto de suas casas. 

Para Silva et. al (2012) a escassez de água no semiárido brasileiro tem sido durante 

anos um dos graves problemas para a região, devendo-se não pelo fenômeno natural, mas, pela 

falta de política pública voltada para a captação e armazenamento de água, afetando 

diretamente a agricultura familiar. Todavia, segundo a mesma, o programa cisternas, articulado 

pela sociedade civil, com o apoio do governo federal a partir do ano de 2003, vem implantar no 

campo uma nova alternativa de convivência com o semiárido. Através desta, o seu trabalho visa 

avaliar os impactos sociais causados pelo programa no assentamento Tiracanga no município de 

Canindé, estado do Ceará. 

Através de questionários e reuniões na localidade, Silva et. al (2012) concluiu que os 

impactos causados pelo programa são positivos desde a participação da mulher e da juventude, 

bem como a melhoria da saúde dos beneficiários, e que as famílias mudaram de vida,  

acreditando assim que o programa deva continuar para atender as demais famílias no semiárido 

brasileiro, onde o resultado de sua pesquisa analisa que: 

 



Sobre a escassez de água existente no local, antes e depois da implantação do 

programa cisternas, 90% afirmam que não há mais escassez de água, visto que 

todos os moradores possuem sua própria cisterna, e que em períodos de estiagem 

as mesmas conseguem suprir a necessidade hídrica das famílias. 100% dos 

beneficiários do programa afirmam que preferem a cisterna a qualquer outro tipo de 

reservatório de água, e esse mesmo grupo acredita que o programa valoriza a 

família com água de qualidade perto de casa. 

 

Brito (2012) desenvolveu sua pesquisa através de 23 (53,48%) de 43 cisternas de 

produção construídas em escolas rurais de sete (Quijingue, Araci, Iaçu, Ibitiara, Marcionílio de 

Souza, Oliveira dos Brejinhos e Chorrochó) dos treze municípios contemplados com a “cisterna 

de produção” no âmbito do Programa P1+2 – Uma Terra e Duas Águas, no Estado da Bahia. 

Com objetivo de identificar as práticas agrícolas executadas nas áreas das hortas e ou pomar, 

como subsídios à instalação de novas cisternas em escolas de outros municípios, além de 

verificar como a produção está sendo inserida na alimentação oferecida aos alunos. 

Segundo a mesma, todas as escolas visitadas contêm duas cisternas de placas pré-

moldadas com capacidade de 52,0 mil litros de água cada, visando atender ao consumo dos 

professores e alunos e à produção de frutas e hortaliças. Em sua avaliação, Brito (2012) aponta 

para problemas estruturais e de manutenção das cisternas, vistos que as mesmas se encontram 

em ambiente escolar além de cuidados com as hortas, como esclarece abaixo: 

 

Em algumas escolas as hortaliças e fruteiras necessitam de maiores cuidados, pois, 

se apresentam com sintomas de falta de água, embora as cisternas estejam com 

bastante água. Em algumas escolas foi informado que a responsabilidade de cuidar 

da horta é da professora [...] Das 23 cisternas de produção analisadas, quatro delas 

apresentaram problemas de vazamento; uma destas foi consertada, mas continua 

sem acumular água. As demais se encontravam cheias de água de chuva ou com 

aproximadamente 70% de sua capacidade de armazenamento. Em algumas 

cisternas foram observadas rachaduras que, se não for feita a manutenção imediata, 

pode provocar vazamento. Em um único município foi informado que ocorreram 

chuvas há mais de dez meses, daí o fato de em algumas áreas de produção não 

estar havendo cultivo nos canteiros. No entanto, foi informado que a maioria das 

cisternas recebe água de carro-pipa [...] 

 

Em sua pesquisa a autora conclui que “O diagnóstico feito a partir de visitas às escolas 

aponta para a necessidade de ajustes no sistema cisterna-horta, visando sua maior eficiência e 

permitindo a melhoria da disponibilidade e qualidade dos alimentos servidos nas escolas”.  



É certo que algumas experiências tem suas fragilidades como é o caso do resultado do 

trabalho realizado por Cavalcanti et. al (2005) com agricultores das comunidades de Caldeirão, 

Varginha e Cacimba do Baltazar, onde foram acompanhadas 33 famílias, os resultados obtidos 

demonstraram que a água da chuva acumulada nas cisternas não foi suficiente para atender as 

necessidades dos agricultores no período de seca. 

A pesquisa realizada por Tavares (2007) no assentamento Paus Brancos, no período de 

julho a dezembro de 2006 também teve as mesmas complicações, ou seja, os resultados 

evidenciaram que, considerando eventos críticos de precipitação (200 mm/ano), o volume de 

água captado na superfície média de captação das residências (os tetos 50,9 m2) é inferior ao 

mínimo considerado necessário de 6L por pessoa ao dia. Esse volume, entretanto, é suficiente 

apenas para consumo e preparação de alimentos, sendo mais real considerar uma demanda 

diária de 20L, que atenderia também as necessidades básicas de higiene, defende o autor do 

trabalho. 

Mesmo diante de diversos fatores complexantes quanto à eficiência total dos projetos de 

captação de água da chuva implantados e citados a cima. A captação de água pluvial traz, 

consigo várias vantagens para o ambiente. Primeiramente, reduz o consumo de água potável, 

que custa caro e agride o meio ambiente com a criação de represas, consumo de produtos 

químicos, entre outros. Em segundo lugar, a captação de água da chuva reduz o fluxo de água 

que corre para o sistema de águas pluviais durante as chuvas. Isso pode aliviar os transtornos 

com alagamentos, pois a água será liberada aos poucos nos dias seguintes à chuva. O sistema 

de captação consome pouca energia e a maioria de seus componentes pode ser fabricada com 

plástico reciclado, de acordo com Radamés (2010).  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos breves estudos realizados sobre as experiências relacionados às 

soluções ao problema da indisponibilidade hídrica (escassez de água) em comunidades 

rurais, avaliamos que os projetos e programas existentes, através da captação e do 

armazenamento de água da chuva, apesar de suas fragilidades, são necessários às 

famílias, pois as mesmas necessitam da água para permanecer na terra.  

Entretanto, salvo ressaltar, que a grande maioria dos projetos existentes é 

destinada à região semiárida do Brasil, deixando de lado outras regiões que carecem 

deste recurso essencial à vida, a água.  Como caso do Centro Oeste, em específico o 

Estado de Mato Grosso, com demandas de grande número de famílias, principalmente 



em assentamentos rurais, que carecem deste recurso para sobrevivência e permanência 

na terra a qual as foram destinadas sem um estudo prévio relacionado à demanda de 

água existente no local, algo muito comum em assentamentos rurais deste estado, 

agravando ainda mais o problema da água quando os poços perfurados pelas instituições 

responsáveis não afloram água, e nenhuma outra técnica ou solução é apresentada as 

famílias ali instaladas.  

Contexto este, partilhado pelo Assentamento Roseli Nunes/MT
9
 em que as 

famílias buscam sobreviver em terras desfavoráveis ao afloramento de água 

impossibilitando a produção para sobrevivência e permanência na terra, com 

peculiaridades relativas à existência de um sistema cárstico na porção sul do 

assentamento.  Pensando nas experiências com a captação de água da chuva analisadas, 

um sistema de redistribuição de água através de cisternas foi colocado como essencial e 

urgente às famílias sendo coletivamente discutido entre pesquisadora-comunidade. 
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